
یک انتخاب به حیث  واکسین جانس  
 

  تطبیق واکسیناسیون کرونا   ۀبرنام زگرفته است که واکسین جانسن خارج احکومت تصمیم 

با کلینک های خصوصی    ،تزریق واکسین  برای ارزیابی نیدجون می تواماه  ۱۵  تاریخ شود. از

. ن کنیدیت مالقات را تعی وقو برخی از داکتران معالج که واکسین جانسن را ارائه می کنند،   

 

 در قبل از تماس با داکتر نخست توصیه می شود که دریافت کنند، واکسین جانسن را  می خواهند افرادی کهآنعده به 

 .ندمطالعه کن  helsenorge.noدر صفحه انترنتی  را تطبیق آن معلوماتمورد واکسین و 

 

گزینه برای برخی  واکسین به عنوان یک  عرضهکه  مندیمباور بنت هویه وزیز صحت و خدمات مراقبتی می گوید: ما 

 ۀتوصیه می کنیم که مردم برنام مااست.  بتمث، یک کار که شرایط و معیار های آن را تکمیل می کنند شخاصی از ا

داشته  معقولدالیل   ی دریافت واکسین جانسنبرا می از مرد برخ که ، ولی ممکن استکنند تعقیبواکسیناسیون را 

 باشند.

 

 است. شامل کشور های اروپایی سایربرنامه واکسیناسیون  در ئید شده وأتاروپا  ادویه ۀادارواکسین جانسن توسط 

شده  واکسین کامأل شخص ،سه هفته بعد از تزریق یک دوز واکسین شما .واکسین جانسن یک بار تزریق می شود

.دمحسوب می شوی  

 

: ی باشدمقابل استفاده ذیل  تواکسین جانسن در حاال است که به این باوروزارت صحت عامه   

 واکسین نظر داکتر فواید دریافت ازکه  ،فونتعبلند سطح  با و مناظق ها ضروری به کشور مسافرت های •

 .بیشتر باشد به عدم تزریق آن نسبت

گی به خاطر دریافت نکردن واکسین و در حالت انتظار به دریافت واکسین زنده  سخت اشخاصی که در حالت •

 باشد.  صحت و سالمت شان تهدید برایحالت  این ، کههای دیگر می باشند

یکی از اعضای فامیل   هم د و یاباش اشخاصی که یکی از اعضای نزدیک فامیل شان مبتال به مرض سرطان •

به نظر داکتر فواید دریافت واکسین نسبت به عوارض   که دباششان تحت تداوی تضعیف سیستم دفاعی بدن 

 جانبی آن بیشتر باشد.

  ، افراد دچار تدابیر و اقدامات سختگیرانهو  در نتیجه تجرید طوالنیکه زمانی که داکتر به این باور باشد  •

 .باشند گخطر مر و بیماری جدی روانی

ان، در صورتیکه فواید مریض به حالتو مسلکی دوکتوران نظر  همه جانبه به اساس ارزیابی های ،أضمن •

 واکسین نسبت به خطرات آن بیشتر باشد.

 

http://www.helsenorge.no/


 ،أ، بناسخت استبسیار  شرایط برای عرضه واکسین جانسنگوید: بنت هویه ویز صحت عامه و خدمات مراقبتی می 

. بدهد پاسخ منفی انبرایش داکتر که باشند، ممکن است جانسن واکسین دریافت  خواستاراشخاصی که   

نیستند واکسین جانسن   مکلف به عرضه و تطبیق داکتران  

حق   نیز شخص بیمار .برای یک شخص واکسین جانسن تززیق شود و یا خیر رد کهیداکتر تصمیم نهایی را میگ 

واکسین و تطبیق واکسین واکسین شود.  این یحتم دریافت، اما نمیتواند خواستار دارد تصمیم گیری رد را اشتراک

گانه تعیین شده های جدا نامه نرخ برای پرداخت مصارف داکتران در ارتباط با معاینات و تزریق واکسینگان است. رای

 است.

  ئه شدهبه اساس طرح ارا ، ولیمیباشندن نداکتران مکلف به عرضه و تطبیق واکسین جانسگوید: بنت هویه می 

و کلینیک های واکسیناسیون مسافرتی، می توانند واکسین مذکور را  شخصیداکتران معالج، کلینیک های  ،حکومت

ارزیابی مشخص مسلکی را انجام دهند.  متذکرهکنند. داکتران باید قبل از ارائه واکسین  عرضه   

 

 ، مؤثریت بیشتر واکسین هایواکسین جانسن، وضعیت فردی، وضعیت شیوع ویروس در ناروی نادر جانبیعوارض 

قابل اعتبار است. واکسیناسیون . مقرره ویژهزیاد دارداهمیت  در این ارزیابیواکسیناسیون،  ۀبرنامشامل   

 حکومت مسؤلیت پرداخت مصارف را دارد 

در  و یا خویش در صفحات انترنتی  آن مورد واکسین، درکه در صورت ارائه  گردد  توصیه میبه دفاتر صحی 

بگیرند.  تماس   بتوانند با آنها عالقمندتا افرادی  دهندبشاروالی ها معلومات  صفحات انترنتی  

اطریق انترنت از داکتران که می خواهند واکسین های جانشن را عرضه کنند، باید واکسین های مورد نیاز خویش را 

پرداخته می گان است. همه مصارف از طرف حکومت رای آنانستیتوت صحت عامه بدست بیاورند. واکسین و تزریق 

 شود. داکتران نمیتوانند به خاطر تزریق واکسین پول اضافی را مطالبه کنند. 

،   ۱۸تطبیق همه واکسین ها در ناروی داوطلبانه است. طبق برنامه واکسیناسیون، برای همه اشخاص باالتر از سن 

( و  BioNTech-Pfizerیک دوز واکسین پیشنهاد می شود. در ناروی از واکسین های فایزر )اگست الی اوایل ماه 

خارج از برنامه واکسیناسیون به اساس  ( استفاده می شود. امکان دریافت واکسین جانسن Modernaمودرنا )

 گیرد. ارزیابی ها صورت می

 

  معلومات بیشتر:

• Informasjon til befolkningen på Helsenorge.no 

• Veiledning til helsepersonell på Helsedirektoratet sider 

• For leger: Informasjon fra Folkehelseinstituttet om bestilling av Janssen-

vaksiner 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/koronavaksine-utenfor-vaksinasjonsprogrammet-janssen
https://www.regjeringen.no/start/cms/%E2%80%A2%09https:/www.fhi.no/nyheter/2021/bestilling-av-covid-19-vaccine-janssen
https://www.regjeringen.no/start/cms/%E2%80%A2%09https:/www.fhi.no/nyheter/2021/bestilling-av-covid-19-vaccine-janssen

